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Anotace:

Pracovní list slouží k osvědčení čtení s porozuměním, orientace v
textu a dopravní výchově. Žák bude na základě písemných pokynů
stručně odpovídat na otázky a osvojovat si tak pravidla silničního
provozu.
Očekávaný výstup: Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti, osvojuje si pravidla silničního provozu.

Práce s textem – orientace v textu, čtení s porozuměním
Sloník na výletě
Sloník se vydal na výlet do parku. Cestou šel přes silnici. Nebyl tam podchod,
tak šel k nejbližšímu přechodu a pěkně se rozhlédl vlevo a vpravo. Protože
nejelo žádné auto, rychle přešel na druhou stranu silnice. Cesta do parku vedla
po silnici bez chodníku. Sloník šel vlevo a dával pozor na protijedoucí auta.
Šťastně došel do parku. Cestou zpátky už byla skoro tma. Oblékl si žlutou
mikinu, aby byl na silnici dobře vidět. K tomu mu na botách a batohu zářily
reflexní doplňky. Sloník se z výletu bezpečně vrátil domů.

Úkoly k textu:
1. Kam se vydal Sloník na výlet? ________________________
2. Na přechodu se rozhlédl nejprve vpravo nebo vlevo?
________________
3. Kudy vedla cesta do parku? _____________________________________
4. Po které straně šel Sloník po silnici?
______________________________
5. Cestou zpátky bylo ráno nebo večer?
____________________________
6. Jakou barvu měla jeho mikina?
_________________________________
7. Proč si Sloník oblékl mikinu s touto barvou?

8. Co mu zářilo na batohu?
__________________________________________________
9. Co uděláš ty, než vstoupíš na přechod?
___________________________________________________

10. Namaluj dopravní značky, které znáš a značku se Sloníkem.

Řešení:
Kam se vydal Sloník na výlet? Do parku.
Na přechodu se rozhlédl nejprve vpravo nebo vlevo? Vlevo.
Kudy vedla cesta do parku? Cesta vedla po silnici.
Po které straně šel Sloník po silnici? Vlevo.
Cestou zpátky bylo ráno nebo večer? Večer.
Jakou barvu měla jeho mikina? Žlutou.
Proč si Sloník oblékl mikinu s touto barvou?
Aby ho bylo na silnici dobře vidět.
Co mu zářilo na batohu? Reflexní doplňky.
Co uděláš ty, než vstoupíš na přechod? Pozorně se rozhlédnu vlevo a vpravo.
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